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SNE OG 
SAND
Kan man overleve på en løgn?

“…stykket ligner et, der oplagt skal rundt på hver en 
folkeskole i landet.” 
- Gudrun Hagen, Teateravisen

Sne og sand vandt Danske Dramatikeres Manuskript-
pris for børn og unge 2020 for et stærkt formsprog 
og en enkel iscenesættelse. Forestillingen kredser 
om tematikker som skilsmisse og ensomhed i en 
fortælling om drengen Johan, der bruger fantasien 
som en vej væk. Men hvad sker der, når fantasien ikke 
er til at styre? Oplev en sjov og gribende fortælling 
om svigt, sneboldkampe og forelskelse.

Turné
1. - 30. sep. 2023       

Fra 10 år
Mellemtrin      

Hverdagsløgn 
og ensomhed

6.700 kr. ex. moms 
ved 60 tilskuere

LÆS 
MERE

https://www.zebu.nu/turne/


ØDIPUS
Verdens første krimi

Der er ingen behov for at modernisere den fascine- 
rende oldgamle krimi Ødipus, for det er en klassiker, 
og moderniteten skal man ikke lede længe efter.

Pesten rammer alle. Har menneskene forbrudt sig 
mod naturens orden? Kong Ødipus vil vide besked. 
Han afdækker lag for lag årsagen til sit lands krise. 
Men hans nådesløse efterforskning bliver samtidig 
hans skæbne. Hvordan skal ikke afsløres her. Kom 
selv og oplev Ødipus.

LÆS 
MERE

Gæsteproduktion
teater2tusind 

Turné
sep. / dec. 2023       

Fra 16 år
Udskoling

Mytologi 
og skæbne

10.400  kr. ex. moms 
ved 150 tilskuere

https://www.zebu.nu/turne/


DET MAGISKE 
KLIPPEKORT
Om at begribe sorgen 
og fatte kærligheden

Gerda var netop blevet otte år den dag, hendes morfar 
døde. Eller ’gik bort’, som de voksne sagde. I den se-
neste tid var han tit gået bort, men de fandt ham altid 
igen. Men nu var han væk. For evigt. Og sammen med 
ham forsvandt glæden. Lige indtil den dag det magi-
ske klippekort dukkede op.

LÆS 
MERE

Co-produktion 
Signe Kærup Dahl og ZeBU

Turné
1. – 31. mar. 2024      

Fra 7-11 år 
Indskoling og mellemtrin

Sorg og 
familie

12.000 kr. ex. moms 
ved 100 tilskuere

https://www.zebu.nu/turne/


Teater 
helt 

tæt på!

Tlf. 71 99 88 77
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Øresundsvej 4-6, 2300 Kbh S


